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Abstrakt 

Život v teoretickej rovine má svoje normy, pravidlá, schémy a výsledky. V osobnej 

rovine nie je tak priamy, jasný a úspešne absolvovaný. Vek seniora prináša množstvo 

zmien, na ktoré každý subjekt reaguje odlišne. Rozdielne prijímanie faktu, že subjekt 

starne, prináša zmeny, problémy, starosti, ktoré prekračujú jeho vôľu, možnosti 

a osobnú, ale predovšetkým spoločenskú suverenitu. Odpovedať vo veku seniora na 

otázku, akú má človek v zrelom veku skúsenosti, spomienky so svojou prvou láskou, 

je odvážna, veľmi osobná, ale odpoveď na ňu vypovedá nie málo o jednotlivcovi 

a dosť o jeho osobných a spoločenských dejinách.  

 

Kľúčové slová:, Autor. Čitateľ. Poznanie. Skúsenosť. Spoločnosť. Senior. Hodnota 

života. Hodnota vzťahov. 

 

Abstract 

Life on a theoretical level has its standards, rules, schemes and results. On a personal 

level, it is not so direct, clear and successfully completed. The senior's age brings 

many changes to which every subject reacts differently. A differently accepted fact 

that the subject grows old brings changes, problems, concerns that go beyond his/her 

will, opportunities and personal, but above all social sovereignty. The question at the 

senior's age related to his/her mature age experience, memories of his/her first love 

is brave and very personal, but the response to it tells quite a lot about the individual 

and his/her personal and social history.  

 

Keywords: Author. Reader. Knowledge. Experience. Society. Senior. Value of life. 

Value of relationships. 

 

 

„Ľuďom, ktorých trápi, že čas, ba dokonca ich život sa im usadil v tvári sa dá 

poradiť, aby prijali skutočnosť, že starnú“ (Grün 2010, s. 44). 
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Úvod 

Seniormi sa nerodíme, ale sa nimi stávame, no iba vtedy, keď sú 

zdravotné i ďalšie, spravidla nečakané a náhodné okolnosti života voči 

jednotlivcovi priaznivé. Takmer gnómické zachytenie života jednotlivca ako 

zosúladenia žitého a prežitého času, ktorý v existencii jednotlivca či 

generácie vymedzujeme termínom seniori, seniorský vek, pojme do svojho 

obsahu komponenty zachytávajúce spoločenský a osobnostný čas, životné 

osudy a empíriu, individuálne predpoklady uchopené ako východisko 

i finalizáciu schopností presadiť sa v osobnom živote, profesii, spoločnosti. 

Súhra týchto javov, predpokladov a okolností napokon vyústi do kvality a 

identity subjektu v jeho najužšom sociálnom prostredí a prostredníctvom ním 

vykonávanej profesie v spoločnosti tak v jeho aktívnom, ako aj v zrelom 

seniorskom období života. 

 

Metóda a materiál 
Napokon „starnutie je aktívny proces (...), jeho úspešnosť závisí od 

osobnostných vlastností seniora (...), od prípravy na starobu v biodromálnom 

vývine (...) (Pavluvčíková 2014, s. 7). Seniorský vek sa spája s reálnymi 

premenami vzhľadu, osobnosti, ale predovšetkým spôsobom aj odvahou 

nazerania na skutočnosť a na objektívne zhodnocovanie osobného zástoja 

v čase, rodine, v profesii a v profesijných, či širšie, v medziľudských 

vzťahoch. Seniorsky stav sa prekrýva v spoločenskom nazeraní na 

jednotlivca s prirodzeným procesom starnutia, čo nie je negatívna informácia, 

ale príčinné vyústenie života od jeho zrodu až po jeho utlmenie v čase. 

Starnutie sa stalo prejavom aj nositeľom skutočnosti, ktorá naznačuje, že 

subjekt je objektívne starý, čo pri pozitívnom nazeraní na dar žiť 

a plnohodnotne svoj život a žitie premieňať na zážitok tak svoj, ako aj 

blízkych však znamená i to, že nastal čas, keď optimálne životné okolnosti 

umožnia „těšiť se z pravého bytí“ (Grün 2010, s. 44) a naplno zhodnocovať 

gnómu, podľa ktorej „Umění starnúť se neobmezuje jen na věk“ (Grün 2010, 

s. 7), je to „duchovní výzva a úkol“ (Grün 2010, s. 44), napokon i to, že 

„život každého člověka je neopakovatelný“ (Grün 2010, s. 9) a v seniorskom 

veku sa s touto skutočnosťou možno vyrovnať na niekoľko spôsobov.  

Seniorský vek sa zúročuje do navrstvujúcich sa žitých sekvencii 

emotívneho, racionálneho či do pragmatického osobného vyrovnávania sa 

s časom predovšetkým v role dominujúceho prejavu na uskutočnenie 

osobného bytia, a nie raz sa zosúlaďuje aj s poslaním určujúceho činiteľa na 

obsah, kvalitu, efektívnosť konkrétneho „životného cyklu“ reálneho 

jednotlivca, na jeho schopnosť netraumaticky sa vyrovnávať s plynúcim 

časom. Individuálne porozumenie tomu, čo prináša alebo odnáša čas nesie 

v sebe prípravu na prijatie predpokladu aj individuálnej schopnosti a 

zručnosť triezvo zhodnocovať spôsob, ako dokáže subjekt chápať, realizovať, 

skvalitňovať svoj život, svoj, čas, svoje pracovné, medziľudské a univerzálne 
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sociálne vzťahy s normovanej alebo osobnej spoločenskej praxi. Rola 

subjektu sa mení na modelovú situáciu, do ktorej sa dostáva voľné 

spoločenstvo alebo rešpektovaným predpokladom sformovaná generácia, 

teda ako na horizontálnom pozadí plynúceho času účinne ako jednotlivci 

alebo výnimočnými spoločenskými okolnosťami poznamenaná generácia 

uplatňujeme a zúročujeme hodnoty, ktorými sa v mladom či v zrelom veku 

prirodzene vymedzili a upravovali trajektórie svojich ambícií, úspechov, ale 

nedokonalostí a omylov. 

Realita seniorského veku sa konfrontuje s časom i tak, že si uvedomuje 

jeho obmedzenosť voči možnostiam subjektu, a to preto, lebo ony sú 

vymedzené prirodzene plynúcim časom. Subjekt, ktorý latentne ostáva 

limitovaný faktom obmedzenosti v čase a samotným časom ju prijíma ako 

reálne (osobné) ohraničenie, pritom objektívne nepozná situáciu, súvislosti 

ani okamih naliehavého uplatnenia sa svojho faktu obmedzenosti. Pozitívne 

vyrovnávanie sa s osobným časom a jeho obmedzenosťou/relatívnosťou aj 

individuálnou vymedzenosťou subjekt zosúlaďuje s objektívne plynúcim 

časom tak, že ho prežíva naplno a s vedomím vďačnosti (Grün 2010, s. 17) 

zvlášť vtedy, keď typovo a mentálne reálne doceňuje možnosti svojho času 

a možných obmedzení pre seba v ňom. 

Zrelosť ľudského života, ktorý sa napĺňal súčasne s rešpektovanými 

normami na jeho spoločenské uplatnenie, si kladie otázky a spravidla utvára 

aj pre seba relatívne a vo vzťahu k sebe predovšetkým komorné, subtílne 

odpovede: v čom spočíva podstata môjho života a čo z neho chcem odovzdať 

do budúcnosti svojho rodu, či zanechať pokračovateľom vo svojej 

spoločenskej aktivite. Táto línia noetického vyrovnávania sa s časom a jeho 

obsahom, ktorý možno personalizovať ako život (konkrétneho) jednotlivca, 

svojou aktivitou a jej zhodnocovaním, utvára nielen osobnú prirodzenosť 

a nenahraditeľnosť subjektu v osobných vzťahoch, ale napomáha uplatňovať 

aj ním utvárané materiálne a duchovné hodnoty, ktoré vo vzťahu k sebe 

a svojmu sociálnemu kontextu povýšil sám a vedome na etickú a mravnú 

normu svojej existencie. Osobná mravná norma zanecháva výraznú stopu 

v pamäti blízkych a potomkov. Napokon nezvratné ostáva zistenie, podľa 

ktorého proces starnutia cítime na vlastnom tele, na vlastnej koži a táto 

premena ako nezvratný proces života po dosiahnutí osobného horizontu 

(zdravie, choroby, mentálne premeny a iné) začína u niekoho skôr a u iného 

o čosi neskôr (Grün 2010, s. 43). 

Podnetom na návrat do individuálneho času jednotlivca a generácie, do 

jeho rozličných obsahov sa stala publikácia Moniky Pascoe Mikyškovej 

Lásky (2013). Genézu, stratégiu autorky, metodiku, výber respondentov 

seniorského veku, tematiku a žáner ňou zvoleného medziľudského kontaktu 

zachytávajú reakcie subjektov obsiahnuté v individuálnom postoji voči 

konštantnej otázke kladenej Monikou Mikyškovou a záznam priebehu 

autorkou formou riadeného rozhovoru, čo výrečne zachytili jej slová: „Kniha 
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je súhrnom rozhovorov, ktoré som spravila od januára do augusta 2013. 

Rozprávala som sa s dvadsiatimi rôznymi ľuďmi na tému prvá láska. Ich 

rodinné a sociálne zázemie sa odlišovalo. Pochádzajú z rôznych miest, 

dokonca z rôznych svetadielov. Čo majú spoločné? Vek nad 70 rokov. 

A každý prežil svoj príbeh. (...). Na začiatku projektu som si dala podmienku, 

aby mi dovolili odfotografovať predmety, ku ktorým pociťujú zvláštny vzťah. 

(...). Chcela som tým lepšie vystihnúť charakter osobnosti. – Najprv som 

chcela vyspovedať len niekoľko ľudí zo svojho blízkeho okolia, z ulice, kde 

žijem. Keď som však začala oslovovať ľudí a navštevovať domovy pre 

seniorov, zistila som, že bude ťažké držať sa plánu. Rozprávala som sa 

s každým, kto ma prijal. Časom sa to ukázalo ako správna voľba. Navštívila 

som veľa zaujímavých ľudí. Môj muž pochádza z Toronta, preto som sa 

rozhodla spraviť pár rozhovorov aj tam. Každému som na začiatku položila 

otázky a povedala som im, že sa môžu sami rozhodnúť, na ktoré odpovedia. 

Niektorí odpovedali presne na to, na čo som sa pýtala a niektorí rozprávali 

svoj príbeh voľnejšie. Otázky – Kedy ste sa prvýkrát zaľúbili? – Pri akej 

príležitosti to bolo? – Poznali ste sa už predtým? – Ako dlho vám to 

vydržalo“
40

. 

Publikáciu Lásky vytvorili rozhovory a rozprávanie s dvadsiatimi ženami 

a mužmi vo veku seniorov, ako naznačila autorka, a opytovaní majú spoločné 

iba to, že sú starší ako sedemdesiat rokov. Časový koordinát naznačuje, že 

autorka mohla pracovať s tézou generácie v jej tradičnom význame, a to 

preto, lebo ide „o velkou sociální skupinu blízkých populačních ročníků, která 

se formuje významnou společensko-historickou událostí a specifickými 

společenskými podmínkami. (...). Základní je zde generační podstata, která 

vzniká na počátku života generace a prochází dalšími životními fázemi“
41

.  

Žien v seniorskom veku, ktoré prijali ponuku na rozhovor na intímnu 

tému a na situačnú aktualizáciu vyhodnocovania svojej reflexie obnoveného 

zážitku a emotívne iniciovaného prežívania
42

 toho, čo je spravila svojím 

významom i následkami už prirodzene vytlačené do úzadia osobnej pamäti 

ako keby do uzavretého osobného príbehu, to čo je už reálne odsunuté mimo 

epicentra praktického žitia, ale v emocionálnej pamäti sa uchovalo ako 

emócia, predmet, spomienka, teda zostáva výrazne osobné a nezabudnuté. 

Napokon pre seniorky čas ich prvej lásky prekrýva iná a odlišná časť 

                                                 
40 Citované z textu autorky zverejnenom v časti O rozhovoroch (nečíslované strany textu). Text 

uzatvára Poďakovanie „Klubu dôchodcov na Kýčerského ulici 8, Klubu dôchodcov na 
Karadžičovej ulici a domovu seniorov Archa“. 
41 Odkazujeme na teóriu generácie, s ktorou pracuje Karl Mannheim (Sak a Kolesárová 2012, s. 

9). 
42 Citované z prebalu publikácie Vasiljuk: „(..) události, okolnosti a proměny svého života, 

z nichž vznikla krize, může člověk prožít vždy sám a jedině on sám. Nikdo to za něj nemůže 

udělat, stejně jako sebezkušenější učitel nemůže za svého žáka pochopit vykládanou látku“ 
(Vasiljuk 1988). 
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osobného a spoločenského života a s tou sa autorke zdôverilo dvanásť žien: 

Alžbeta, Dagmar, Eva, Gabriela, Eva, Chernin, Lidka, Mária,Oľga, Alice, 

Monika, Šarlota. Mužov odpovedajúcich na otázky autorky bolo osem: Jozef, 

Ivan, František, Ján, Merton, Dušan, Peter, Jozef.  

Rozhovor vo dvojici autorka zvolila pre tú okolnosť, keď si rozprávanie 

žien aj mužov uchová aj po rokoch intimitu, komornosť, subtilitu, 

autentickosť a jeho obsah rozvinie či dotvorí iba ten, koho sa autorka opýtala 

na lásku jeho života. Za týchto okolností bude prítomnosť autorky a jej 

otázok ten organizačný článok monológu či dialógu, ktorý návrat do príbehu 

vo vzdialenom osobnom aj spoločenskom čase strategicky riadi a 

príčinne usmerňuje.  

Popravde strategický zámer autorky rozhodne nie je tak jednoduchý 

svojou zameranosťou na efektivitu medziľudského kontaktu aj preto, lebo si 

vyžaduje, aby sa porozumelo tomu, čo sa od seniora očakáva, veď napokon 

predsa pôjde o verifikáciu konkrétnej a ním exponovanej hodnoty 

v súkromnom príbehu. Popri tom sa uskutoční rekonštrukcia naplnenia alebo 

odmietnutia dávnej osobnej skúsenosti s iným človekom v spravidla (no nie 

iba) emocionálnom partnerskom vzťahu. V akejkoľvek typovej, reálnej, 

mravnej a emotívnej súvislosti rozhodne spôsob rozhovoru a mentalita 

opytovaného o odvahe a hĺbke sebahodnotenia, o reflexii korigovanej 

uplynulým reálnym časom. Azda najzávažnejším činiteľom bude otvorenosť 

vzťahu medzi pýtajúcou sa autorkou a opytovaný seniorom, vzájomnou 

sympatiou, o priebehu ich verbálneho kontaktu rozhodne jednostranne 

prejavená dôvera voči tomu, kto sa pýta. Atmosféra stretnutia, podmienky na 

uskutočnenie a kvalita rozhovoru aj priebeh rozprávania seniorov je 

jednostranne vymedzený ako jedinečný, subtílny, dôverný spoločenský, 

medziľudský jav vzájomnej ľudskej sympatie. 

Vypytovať sa na prvú lásku je, zdá sa, provokatívne, priveľmi osobné 

rozhodnutie a očakávať sa dá tak nadšenie, ako i zranenie a odstup, ba aj 

odmietnutie voči návratu do dávnej, vo veku seniorov spravidla skutočne 

dávnej osobnej minulosti. No svoj vklad do konečného obsahu rozhovoru, do 

intenzity prežívania a emotívnej hodnoty výpovede a do kvality životnej 

skúsenosti vloží mentálna sviežosť a emotívna čulosť osobnosti opytovaného, 

na ktorú sa napája jednak jeho zdieľnosť pri návrate do intímneho sveta, ale 

väčšmi pohotovosť jeho autentickej pamäti. Autentická pamäť si uchováva 

vlastnosť osobitosti, hoci rešpektovať treba aj následok plynúceho času na 

subjekt, lebo „Vyrovnaný klid a důvěra jsou dva postoje, ktoré bývají vlastní 

starým lidem a jimiž se staří lidé mohou stát pro druhé požehnáním“ (Grün 

2010, s. 77). 

A to znamená, že pri každom účastníkovi rozhovoru dôvera určuje mieru 

na prejavenia sa, ale spätne si vyžaduje od toho, kto sa stal partnerom pri jeho 

návrate do pamäti a do súkromia prítomnosť rešpektu a zvýraznenie osobnej 

sebaúcty. A to aj preto, lebo rešpekt a úcta sa prejavia ako dostredivé, hoci 
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nadmieru senzibilné miesta individuálnej intelektuálnej, mravnej, emotívnej 

a výkonnej zručnosti osloveného seniora. V tejto súvislosti zaváži aktívna, 

hoci už uzavretá osobná, sociálna a profesijná rola subjektu v spoločnosti, čo 

voči sebe uplatní senior zvolenou štruktúrou a aktualizovanou autoštylizáciou 

odpovede na otázku o prvej láske. Individuálne porozumenie seniora 

okolnostiam okolo svojho citového zážitku spôsobí, že sa z jeho vôle, ukáže 

sa, hoci ojedinele, ale predsa, aj z neočakávanej spontánnosti sa uplatní 

podstata tematizovaného javu v otázke do individuálne podstúpenej hĺbky 

návratov do minulosti a do tak vzácneho nesentimentálneho zhodnotenie 

vedomia o sebe „tam a vtedy“. 

Vypytovať sa na prvú lásku ženy a muža s odlišnými životnými 

skúsenosťami, s geograficky a spoločensky odlišným zhodnocovaním 

príležitostí na naplnenie osobnej kvality života
43

 a zdôvodňovaním rozličným 

zhodnocovaním jedinečnosti vlastného života zbližuje azda iba to, čo sa 

ustálilo v tom, že „Senior je člověk v završující životní fázi se specifickým 

postavením ve spoločenosti“ (Sak a Kolesárová 2012, s. 25). Rozpomínanie 

sa na vzťah, alebo iba na krátky kontakt vymedzuje aj chápanie podstaty javu 

sebaúcta a na prejav rešpektu i uznania voči tomu, na koho si opýtaný iba 

matne spomenie, alebo ide o partnera na spoločnej ceste životom, s ktorým 

vytvorili rodinu s jej špecifickými sociálnymi a citovými dejinami.  

Autorka naznačila ponuku korektnosti voči respondentovi, a tou sa stal jej 

prísľub: „Na zachovanie anonymity neuvádzam priezviská a na žiadosť 

niektorých som zmenila aj krstné mená“
44

, a tak sa „druhým hlasom“ za 

každého z nich stávajú autorkou zverejnené fotografie predmetov, sociálneho 

i prírodného plenéru, podobizne, ktoré zostali pre opytovaného dôležité 

a v jeho súkromí i pamäti práve týmto predmetom patrí (naj)dôležité 

emblematické poslanie. Predmety, ktoré si zvolili opytovaní dokázali pre 

subjekt natrvalo citovo i v spomienke uchovať miesto, čas, udalosť, osobu, 

teda všetko to, s čím sa spája z ich vlastnej vôle vedomie o hodnote a význam 

nimi prežitého úseku ich života a zmysel, opodstatnenosť, nezastupiteľnosť 

objektívne plynúceho času.  

Pritom, keď za sústredíme na zverejnené fotografie, dozvieme sa to 

závažné zo života opytovaného, preto, lebo nevyrieknutá časť odpovedí na 

otázku nielen o láske či láskach života nasmeruje autorku pýtať sa aj na to, 

ako sa subjekt vyrovnáva, či vyrovnával s mozaikou hodnôt, ktoré formovali 

a naďalej ich vedome udržiavajú aj v seniorskom veku v realite žitej 

prítomnosti každého spomedzi opýtaných. Zažltnuté i matné fotografie patria 

tým, s ktorými seniori dávno kdesi pobudli, čosi spoločne zažili, alebo 

precestovali kus sveta. Pritom prevažujú na fotografiách prosté predmety 

(knihy, suveníry, kvetiny v črepníku a vo váze, obrazy, sakrálne predmety či 

                                                 
43 Autorka pripomína, že svoju otázku kládla seniorom na Slovensku aj v Kanade. 
44 Citované z textu autorky zverejnenom v časti O rozhovoroch (nečíslované strany textu). 
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čosi iné), zátišia kedysi obývaných priestorov, nechýbajú fotografie so 

zvieracími miláčikmi.  

Zvláštnosťou, ktorá vzniká medzi odpoveďou seniora a ponúknutým 

vyobrazeným predmetom, ten si zvolili z osobnej vôle a isto pre čosi 

podstatné, čím sa v živote seniora stali iba ony záznamom dôležitého 

citového a intenzívne prežitého okamihu. Aj po rokoch sú práve ony 

udržiavaným intenzívnym návratom do vzťahu, zverejnením osobnej istoty v 

čase a priestore, hoci „tu a teraz“ jav spočíva už iba ako dávny artefakt 

vypovedajúci o prirodzenom situačnom odcudzení (úmrtie, rozchod, 

presťahovanie aj presídlenie, ba aj ďalšie príčiny, aké život so sebou prináša). 

Azda aj preto sa seniori s nimi neidentifikujú ako so svoju záväznou 

sociálnou skutočnosťou, o emotívnej záťaži, no o frustrácii sa zmienia 

v odpovedi na otázku nie raz sami a spontánne.  

Racionálny odstup seniora pri rozprávaní o svojej prvej láske sprevádza 

objektívny fakt časového odstupu, vyrovnanosť, absencia sentimentálneho či 

romantizujúceho oživovania toho, čo bolo dávno a vpísalo nejakú skúsenosť 

konkrétneho seniora do budúcich kontaktov s inými ženami alebo na 

počiatku spoločenského zblíženia sa a neskôr aj vzťahu s cudzími mužmi.  

Seniori v rozprávaniach o svojej prvej láske nemoralizujú, nedostávajú sa 

do napätia medzi tým, čo bolo a tým, ako si spomínajú na konkrétny citový 

zážitok nie raz s tragickým podtónom: „odkedy muž zomrel a som sama, tak 

píšem. Tiež dávam dohromady dve knihy. Takže takto sa v našej rodine 

rozlialo umenie...“
45

, alebo ľahostajným ukončením: „Neviem, či som sa 

vôbec niekedy zaľúbila“
46

. Otázka autorky zacielená na prvý emotívny 

„výbuch“ pri svojom obnovovaní v pamäti seniora spravidla smeruje 

k priblíženiu ďalších udalostí alebo hodnotových podstát, ktorými vymedzujú 

svoj život, svoje poslanie uskutočňované roky svojej profesijnej aktivity 

v čase a spoločnosti. 

 

Výsledky a záver 

„Sme zakliatí v sociálnej role, pre ktorú nás vzdelávali a vychovávali 

a ktorú sme hrali po celý náš život, čiže polovicu nášho života. Prepustite nás 

z tejto hry, nechceme byť jej bábkami“  (Pennac 2012, s. 50). 

Seniorský vek a vedomie som senior sa prijíma rozlične nielen tými, 

ktorých sa dotýka, ale aj okolia. Skúsenosti sociálne, citové, vzťahové, 

rodové, spoločenské, mravné aj ekonomické sú rozličné a dramatické, nie raz 

hraničia s krutosťou a bezútešnosťou. Obava z osamelosti, zažitie vo 

vypudenosti z najbližšieho prostredia sa stala nie raz aj ich prežitou 

skúsenosťou a realitou. Spoločnosť, keď vymedzuje svoj hodnotový 

a mravný profil, mala by začínať od kvality života svojich seniorov, od 

                                                 
45 Citované z odpovede pani Evy (Mikyšková 2012). 
46 Citované z odpovede pani Márie (Mikyšková 2012). 
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rešpektu voči vážnosti ich statusu vo vedomí aktívnej a výkonnej časti členov 

„svojej“ spoločnosti. Seniorský vek je dar pre tých, ktorým bol životom 

a časom dožičený. Štatút starého rodiča alebo blízkeho príbuzného sa mení 

na sociálnu, mravnú, emocionálnu a širšie chápanú medziľudskú skúsenosť, 

ktorú možno vyrovnane a s pocitom užitočnosti aktívne prežiť. No bývajú aj 

také neželané situácie, ktoré stretajú seniorov z rozličných príčin a podnetov, 

že sa musí časť života chápaná ako seniorský vek aj s trpkosťou iba (do)žiť. 

Návraty do mladosti, do pracovne a spoločensky aktívnych rokov, do 

mozaiky medziľudských vzťahov odlišne iniciovaných a rozlične 

obnovovaných, ktoré formovali subjekt v jeho reálnom živote, dnešnému 

seniorovi dovolili/umožnili prežiť život s nežnými či chladnými 

rozpomienkami. A tie si uchováva každý - a nielen v seniorskom veku -, veď 

i to je dar, ktorý v plynúcom čase treba/mal by sa zúročiť, ak subjekt 

porozumel tomu, čo utvára podstatu a význam jeho jedinečného osobného 

života a užitočnosti aj zmyslu žitia. 
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